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چکیده

بـاال رفتـن آمـار متقاضیـان جراحـی بینـی و هزینه هـای هنگفـت و آسـیب های اجتماعی ناشـی از آن 

گرچـه امـروزه بـه یکـی از مهم تریـن موضوعـات پژوهش هـای جامعه شناسـی و روانشناسـی تبدیـل  ا

شـده، امـا هرگـز موضـوع مطالعـه ادبیـات نبـوده اسـت. هـدف ایـن مقالـه جسـت وجوی ریشـه های 

مـورد  بـدن اسـت. روش  بـر مطالعـات جامعه شناسـی  بـا تکیـه  ایـران،  ادبیـات  بینـی در  جراحـی 

کتابخانه ای  اسـتفاده در این مقاله، توصیفی _  تحلیلی و شـیوه و ابزار جمع آوری داده ها به صورت 

بـوده اسـت. محـدوده مـورد مطالعـه مقاله، شـعر ایران از نظر بسـامد اعضای صـورت از ابتدا تا امروز 

کـه بـا انتخـاب دیـوان غزلیـات حافـظ به عنـوان نمونـه ای ارزنده از جامعـه ادبی ایـران، آن را  اسـت 

مـورد تحلیـل قرار داده اسـت.  
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مقدمه
کـه از نخسـتین بنیان گـذاران فلسـفه  توجـه بـه بـدن، نخسـتین بار در آرای فیلسـوفانی چـون افالطـون 
کالبـد،  گناه محـور همـراه بـوده و بـا معرفـی  غـرب محسـوب می شـود، بـا نوعـی رویکـرد سـرزنش آمیز و 
به مثابـه عنصـر اصلـی فاصلـه انسـانیت از الهیـات، توصیـف می شـود. نظریـه افالطـون دربـاره بـدن، 
تلقـی مختلـط و پیچیـده ای دربـاره وجـه جنسـی زندگـی جسـمانی بـود. وی در رسـاله »فیدیو«، عشـق 
را عامـل حـواس پرتـی فیلسـوف در جسـتجوی شـناخت می دانـد، امـا در رسـاله »سـمپوزیوم« عشـق را 
گام اساسـی و نخسـت در پلکان معنوی  محرک جسـتجوی شـناخت به شـمار می آورد. عشـق به بدن 

کـه اوج آن، بازشناسـی شـکل جـاودان زیبایـی اسـت )بـوردو، 1993: 2-3(. اسـت 
کـه آدمـی را وادار بـه ایجـاد تغییـر و اصـالح در بـدن  همـان میـل بـه زیبایـی و جمال خواهـی بـود 
کـردن نیـاز فـردی، روحـی و اجتماعـی خـود بـه زیبایـی، همـواره در پـی ابـداع  کـرد. او بـرای برطـرف 
گذشـته برای  که در جوامع  روش هایی برای زیباسـازی و خوب جلوه دادن بدن خود بود. روش هایی 
متقاضیـان تغییـر یـا اصـالح در سـر و صـورت یا بدن به قصد زیبایی مورد اسـتفاده قرار می گرفت، بسـیار 
کـه در اثـر  ابتدایـی بـود و بیشـتر به دسـت خـود متقاضیـان یـا آرایشـگران و پیرایشـگرانی انجـام می شـد 
کـرده بودند، اما امروزه با ظهور امکانات و ابزارهای بسـیار  کسـب  تجربـه، مهارت هایـی را در ایـن زمینـه 
کـه جـراح رینوپالسـت نامیـده می شـوند، ایـن تغییـر  متفـاوت و پیشـرفته  و به دسـت افـراد متخصصـی 
شـکل به خصـوص در اعضـای صـورت ممکـن شـده اسـت؛ بنابرایـن میـل بـه تغییـر یـا اصـالح در بـدن 
کـه جامعـه دراختیـار  افـراد نـه به دلیـل مشـکالت روانـی، بلکـه بیشـتر به دلیـل الگوهـا و امکاناتـی اسـت 
افـراد قـرار می دهـد. بـه همیـن دلیـل در اواخـر قـرن بیسـتم زیرشـاخه ای به نام »جامعه شناسـی بـدن«، در 
جامعه شناسـی توسـط میشـل فوکـو ایجـاد شـد. »جامعه شناسـی بـدن شـاخه ای از جامعه شناسـی اسـت 
کـه به طـور خـاص بـه مفهوم بدن مندی1 به مثابه پدیـده ای اجتماعی می پردازد« )لوبروتـون، 1392: 11(.

گسـترش نظریه هـا در جامعه شناسـی بـدن، مفاهیـم تخصصـی جدیـدی در آن ایجـاد  به مـوازات 
کـه ازجملـه ایـن مفاهیـم می تـوان بـه جامعه شناسـی تجسـدی، مدیریـت بـدن، نظـارت بـر بـدن،  شـد 
کـرد. از میـان ایـن مفاهیـم »مدیریـت بـدن« بـه هـر نـوع نظـارت و  سـاختن اجتماعـی بـدن و... اشـاره 
که در قالب رویه های آرایشـی و اعمال جراحی  دسـتکاری مسـتمر ویژگی های ظاهری و آشـکار بدن، 

انجـام می پذیـرد، اطـالق می شـود )علیـزاده، 1392: 17(.
ایـن علـم هم زمـان بـا توجـه میشـل فوکـو )1984-1926(، نظریه پـرداز اجتماعی فرانسـوی بـه تاریخ 

1. Corporeity



فصلنامه علمی _ پژوهشی

101
از نسیان حافظ 

تا سونامی جراحی بینی

کنترل و مداخله  که دسـتمایه اعمـال  حرفـه پزشـکی و پرداختـن وی بـه بدن انسـان به عنوان موضوعی 
کلیسـا و پزشـکی بـر  کـه توسـط دولـت،  پزشـکی قـرار می گیـرد و نیـز تحلیل هـای وی در مـورد نظارتـی 
خصوصی تریـن فعالیت هـای بدنـی، یعنـی امـور جنسـی انسـان اعمـال می شـد، بـه ایجـاد تخصصـی 
کتـاب برایـان ترنـر،  جدیـد در عرصـه  جامعه شناسـی به نـام »جامعه شناسـی بـدن«،  به ویـژه بـا چـاپ 
جامعه شـناس انگلیسـی، بـا عنـوان »بـدن و جامعـه« )1984( به عنـوان یکـی از نخسـتین آثـار اساسـی 
کـه طـی  ایـن رشـته ، منجـر شـد. جامعه شناسـی بـدن بـه جریـان داشـتن نوعـی بازخـورد1 قائـل اسـت 
بـر رفتـار  آن محیط هـای اجتماعـی، بدن هـا را می سـازند، و ایـن سـاخته شـدن بدن هـا به نوبـه خـود 
اجتماعـی تأثیـر می گـذارد، و رفتـار اجتماعـی بـار دیگر بر تحـوالت و تغییرات بدنی مؤثر واقع می شـود« 

)احمدنیـا، 1385: 31(.
کـه بـدن نـه  اندیشـه محـوری بسـیاری از نظریه هـای جامعه شناسـی مربـوط بـه بـدن ایـن اسـت 
کـه به صـورت اجتماعـی سـاخته  یـك هسـتی زیست شـناختی و روانشـناختی، بلکـه پدیـده ای اسـت 
می شـود. به عبارتـی در هـر جامعـه ای، بـدن انسـان یـك واقعیـت جسـمی و یـك واقعیـت اجتماعـی 
دارد. شـکل، انـدازه، پوشـاك و زینـت بـدن انسـان وسـیله ای بـرای ارتبـاط و انتقـال اطالعـات به دیگر 
اعضـای جامعـه اسـت؛ آنهـا می تواننـد اطالعاتـی دربـاره سـن، جنـس، پایـگاه اجتماعـی، اشـتغال و 
کـرده، مذهبـی بـودن یـا غیرمذهبـی بـودن فـرد را نشـان دهنـد  گـروه خـاص را منتقـل  عضویـت در یـك 
)کیـوان آرا، 1386: 78(. اجتمـاع بـا ارائـه الگوهایـی به عنـوان ظاهـر شایسـته، مـردم را تشـویق بـه تغییـر 
یـا اصـالح ظاهـر خـود براسـاس همـان الگـو می کنـد. توجـه بـه بـدن و میـل بـه تغییـر و اصـالح در دوران 

گذشـته نیـز وجـود داشـت و پدیـده تـازه ای نیسـت.
در رابطـه بـا مدیریـت ظاهـر و بـدن، پدیـده جراحـی بینـی در سـال های اخیـر در ایـران بـه یکـی 
اهمیـت  از دالیـل  تبدیـل شـده اسـت. شـاید یکـی  کشـور  و مسـائل مهـم محافـل علمـی  از مباحـث 
کـه توسـط نهادهـای رسـمی و غیررسـمی در ایـن مـورد ارائـه  موضـوع، آمارهـای بسـیار باالیـی اسـت 
می شـود. در بررسـی علت هـای شـیوع ایـن پدیـده، مطالعـات روانشناسـی بیشـترین سـهم را بـه خـود 
کسـانی که  روی  روانپزشـکی  ارزشـیابی های   .)260-269 )سـهرابی،1390:  اسـت  داده  اختصـاص 
گزارش هـا  ایـن  گـزارش شـدند.  بودنـد، نخسـتین بار در دهـه 1940 و1950  خواهـان جراحـی زیبایـی 
گرایش هـای روانـکاوی در روانپزشـکی امریـکا بودنـد و این افـراد را روان نژند و یا  بیشـتر بازتاب دهنـده 

.)4-10  :1383 قلعه بنـدی،  و  ابراهیمـی  )افخـم  می پنداشـتند«  خودشـیفته 

1. Feedback
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مفهوم مدیریت بدن، زنان را بیش از مردان تحت تأثیر خود قرار داده اسـت، زیرا »زنان براسـاس 
ویژگی هـای جسمانی شـان بیشـتر از مـردان مـورد قضـاوت قـرار می گیرنـد و احسـاس شرمسـاری نسـبت 
بـه بدنشـان رابطـه مسـتقیمی بـا انتظـارات اجتماعـی دارد. زنان در مقایسـه با مردان، بیشـتر در معرض 
اختـالالت تغذیـه ای قـرار می گیرنـد.  گیدنـز )2003( ایـن مسـئله را ناشـی از چنـد عامـل عمـده می داند: 
نخسـت اینکـه، هنجارهـای اجتماعـی مـا در مـورد زنـان بـه نسـبت بیشـتری بـر جذابیـت جسـمانی 
کیـد دارد. دوم اینکـه، آنچـه به لحـاظ اجتماعـی تصویـر مطلـوب از بـدن تعریـف می شـود، در مـورد  تأ
زنـان تصویـری از الغراندامـی و نـه عضالنـی اسـت. سـوم اینکـه، هرچنـد زنـان در عرصـه عمومـی و 
گذشـته، فعال تر شـده اند، اما همچنان بیش از آنکه براسـاس پیشـرفت ها  زندگی اجتماعی نسـبت به 
گیرنـد، برپایـه وضعیت ظاهری شـان مـورد ارزیابی قـرار می گیرند«  وموفقیت هایشـان مـورد ارزیابـی قـرار 

)احمدنیـا، 1385: 25(.
بنـا بـر همیـن دالیـل، اغلـب زنـان همـواره بـر ویژگی هـای ظاهـری خـود نظـارت داشـته و بـا آرایـش 
تأثیـر محیـط  را تحـت  بـدن خـود  ابعـاد و ویژگی هـای ظاهـری  و پیرایـش و جراحی هـای مختلـف، 
مرکـز  سـوی  از  رسـمی  آمـار  آخریـن  طبـق  می کننـد.  سـاماندهی  اجتماعـی  شـرایط  براسـاس  پیرامـون، 
کـه مربـوط بـه سـال های 2014-2013 می شـود، پنـج نـوع عمـل جراحـی پالسـتیک  پالسـتیک آمریـکا1 
کـه به ترتیـِب تعـداد متقاضیـان عبارتنـد از: 1.  گرفتـه اسـت  در آمریـکا بیـش از بقیـه مـورد اسـتقبال قـرار 
کشـیدن پوسـت صـورت2،  کشـن؛ 4. جراحـی پلـک؛ 5.  جراحـی سـینه؛ 2. جراحـی بینـی؛ 3. لیپوسا
کـه از ایـن میـان 92 درصـد بـه زنـان و فقـط 8 درصـد بـه مـردان اختصـاص دارد. این آمار نشـانگر فشـار 
کـه ابعـاد و  کـه از سـوی جامعـه بـر زنـان وارد می شـود، زیـرا ایـن جامعـه اسـت  بسـیار زیـادی اسـت 
ویژگی هـای وضعیـت ظاهـری بـدن را پیشـنهاد می کنـد. جامعـه می توانـد »بدن هـا را تحـت تأثیـر قـرار 
گروه هـای اجتماعـی و فرهنـگ آنهـا می تواننـد بدن هـای  داده و آنهـا را شـکل و یـا تغییرشـکل بدهـد و 
اعضـای خـود را شـکل دهنـد. در هـر جامعـه ای ایده هـای مشـترکی دربـاره بدن هـا وجـود دارد« )فرونـد 

گیـر3، 2003: 3-4(. و مـک 
از هـر  البتـه اعضـای مختلـف بـدن دارای ارزش هـای مسـاوی فرهنگـی نیسـتند. صـورت بیـش 
منطقـه عضـوی دیگـری، محـل تمرکـز ارزش هـا اسـت و احسـاس هویـت شـخص بیـش از هـر عضـو 

1. American Society of Plastic Surgeons
2. Facelift
3. Freund & McGuire
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دیگـری در صـورت متجلـی اسـت. صـورت، شناسـایی فـرد در رابطـه بـا دیگـری را ایجـاد می کنـد. 
کیفیت هـای مربـوط بـه جذابیـت در صـورت متجلـی می شـود، و عامـل نخسـت شناسـایی جنسـیت 
اسـت )احمدنیا، 1385: 31(. موضوع ارزش دادن به صورت، به  ویژه در ایران بازتاب بسـیار وسـیعی 

داشـته اسـت.
جامعـه ایـران از دیربـاز شـکل های خاصـی از بـدن و به ویـژه صـورت را توسـط نماینـدگان خـود، 
که مطلوب جامعه  کرده اسـت؛ شـاعران تمام اعضای سـر و صورت را آن گونه  یعنی شـاعران پیشـنهاد 
ایـران بـود، موبه مـو بـا تمـام نشـانه های آن توصیـف نموده انـد؛ زلف هـای پرپیـچ و خـم و بلنـد، صورت 
گـرد همچـون مـاه، ابـروان هاللـی، لب هـای غنچـه، چشـمان سـیاه و مسـت، مژه هـای بلنـد چـون تیـر، 
گلگـون و.... ازجملـه ایده هـای مشـترك دربـاره  گونه هـای  گوشـه لـب،  چـاه زنخـدان، خـال سـیاه در 
کـه هـر شـاعر ایرانـی آن را در توصیـف زن )و احیانـًا مـرد ایرانـی( در غزل های  بـدن یـک زن ایرانـی بـود 

خـود مـورد اسـتفاده قـرار می داد.
کند این گونه می سراید: که می خواهد زیبایی رودابه را توصیف  فردوسی در »شاهنامه« آن گاه 

قلـم سـیمین  برسـان  انگشـت  رقـمده  صـد  غالیـه  از  کـرده  بـرو 
زاغدو چشمش به سان دو نرگس به باغ پـر  از  بـرده  تیرگـی  مـژه 
طـراز کمـان  به سـان  ابـرو  نـازدو  مشـک  از  پوشـیده  تـوز  بـرو 
آراسـته سرتاسـر  اسـت  پرآرامش و رامش و خواسـته ...بهشـتی 

)فردوسی، 1373: ج 1، 157(

و نظامی در توصیف از زیبایی آرمانی زن در »شرفنامه« می گوید:
ــز بیمارخیـزفریبنــده چشــمی جفاجــوی و تی و  بیمـار  دوابخـش 
گــردن دراز و  زلــف  و  کوتــه  لبـی چـون شـکر خـال با او بـه رازارش 
آویختـه غبغـب  و  سـاده  گالبی ز هر چشـمی انگیخته ...زنـخ 
برانگیختـی لـب  کـز  شـور  هـر  نمـک بـر دل خسـته ای ریختـیبـه 
کـرد کـز لـب شـکرریز  کـردبـه هـر خنـده  تیـز  منـش  را  شـکرخنده ای 
گل ریختـه گل و آب  انگیختـهرخـی چـون  سـینه  و  الغـر  میـان، 
گیسویش از مشک ناب آفتـابشـکن گیر  چشـمه  بـر  سـایه  زده 

)نظامی، 1378: 255(
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مشـترک ترین ایـده در ایـن میـان، سـکوت محـض در مـورد بینـی اسـت. بینـی یکـی از اعضـای 
کنیـم، پیشـانی،  گـر چهـره افـراد را بـه سـه قسـمت مسـاوی تقسـیم  اصلـی صـورت به شـمار می آیـد. ا
ابروهـا و چشـم ها یک سـوم بـاالی چهـره، و بینـی یک سـوم میانـی، و لب هـا و چانـه یک سـوم پایینـی 
بـار  به تنهایـی یک سـوم  بینـی  کـه  نشـان می دهـد  تقسـیم بندی  ایـن  تشـکیل خواهنـد داد.  را  چهـره 
زیبایـی یـا زشـتی صـورت را بـه دوش می کشـد و اصـواًل بایـد یک سـوم توصیف هـای شـاعران را به خود 
که نه تنهـا در ادبیات ایـران، بلکـه در هیچ کجای تاریخ  اختصـاص مـی داد، امـا جـای شـگفتی اسـت 
گویـا »بینـی« تابـوی جامعـه ایران بود. هیچ شـاعری )جز سـه  گرفـت.  ایـران، نمی تـوان نشـانی از بینـی 
کـه در متـن بـه آن اشـاره شـده اسـت( جرئـت توصیـف بینـی را بـه خـود نـداده اسـت. حافـظ بـا  مـورد 
آن همـه شـهرت و توانمنـدی و ریـزه کاری در توصیـف معشـوق، حتـی یک بـار هم به بینی اشـاره نکرده 
اسـت. آیـا حافـظ اصـاًل متوجـه بینـی در صـورت نبـود، یـا بینـی را در زیبایـی یـا زشـتی چهـره بی تأثیـر 
گر بینی در نگاه شـاعر تیزبینی چون حافظ در زیبایی یا زشـتی چهره تأثیری نداشـت،  می دانسـت. ا
پـس چـرا بـا نخسـتین امـکان ایجاد اصـالح در بینی با دخالت علم پزشـکی، سـیل متقاضیان ایرانی، 
بینـی خـود را بـه تیـغ جراحـان سـپرده و بهـای هنگفـت جانـی و مالـی را بـه جـان خریدنـد. بـا توجـه 
کـه چـه رابطـه ای بیـن فراموشـی بینـی در شـعر حافـظ و  بـه ایـن موضـوع، مسـئله اصلـی ایـن اسـت 
اقبـال مـردم بـه بینـی و جراحـی آن وجـود دارد؟ آیـا بـا تکیـه بـر مطالعـات جامعه شناسـی بـدن می توان 
کـه بـرای جراحـی بینـی برخاسـته اسـت، یـک  پاسـخی بـرای ایـن پرسـش یافـت؟ و آیـا ایـن موجـی 

کـرد یـا خـود ارمغـان جامعـه اسـت؟ کـه بایـد بـا آن مبـارزه  معضـل اجتماعـی اسـت 

1. پیشینه تحقیق

کتاب »جامعه و بدن«  گرچه پس از دهه 1980 با انتشار  پژوهش های مربوط به جامعه شناسی بدن، ا
توسـط برایـان ترنـر، جامعه شـناس انگلیسـی، تبدیـل بـه یکـی از مهم تریـن شـاخه های جامعه شناسـی 
شـده اسـت، اما سـابقه این گونه مطالعات در ایران از سـال 1380 فراتر نمی رود )علیزاده، 1392: 21(. 
کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت می تـوان بـه »جامعه شناسـی بـدن و پـاره ای  ازجملـه مطالعاتـی 
اثـر  زنـان«  بـدن  و  بـدن  نیـز »جامعه شناسـی  و  نفیسـه حمیـدی  و  ابـاذری  نوشـته یوسـف  مناقشـات« 
کرد. در مورد روانشناسـی بینی می توان از مقاله »بررسـی نیمرخ آسیب شناسـی  شـیرین احمدنیا اشـاره 
کـه به منظـور  بـرد  نـام  او  روانـی در متقاضیـان جراحـی پالسـتیك« نوشـته فائـزه سـهرابی و همـکاران 
مقایسـه نیمـرخ، آسیب شناسـی روانـی بیـن جمعیـت عـادی و متقاضیـان جراحـی پالسـتیك انجـام 
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که  گرایـش بـه آن نیز مقاله های بسـیاری نوشـته شـده اسـت  شـده اسـت. درمـورد جراحـی بینـی و علـل 
از جملـه آنهـا می تـوان بـه »تاریخچـه جراحـی بینـی« نوشـته دکتر فرهـاد حافظی و همـکاران و نیز مقاله 
گرایش به جراحی های زیبایی« از سـیدمهدی اعتمادی فرد  »مطالعـه جامعه شـناختی انگیـزه زنـان از 
کـرد. براسـاس نتایـج مقالـه اخیـر، انگیزه هـای زنـان از انجام عمل هـای زیبایی،  و ملیحـه امانـی اشـاره 
کلـی انگیزه هـای شـخصی و انگیزه هـای فراشـخصی طبقه بنـدی می شـود. انگیزه هـای  بـه دو دسـته 
کـه افـراد در  شـخصی در سـطح تحلیلـی خـرد و انگیزه هـای فراشـخصی برحسـب موقعیـت و شـرایطی 
کالن طبقه بندی می شـود. در سـطح میانـی، خانواده  آن قـرار می گیرنـد، بـه دو سـطح تحلیلـی میانـی و 
کالن، شـرایط اجتماعـی به منزلـه منشـأ ایجـاد انگیـزه بـرای انجـام  و شـرایط خانوادگـی و در سـطح 

کـه برحسـب موقعیـت متفـاوت  هسـتند.  جراحـی زیبایـی مؤثـر واقـع شـده اند 
گرایـش زنـان بـه  غالم عبـاس توسـلی و فاطمـه منیـری در سـال 1391، پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی 
گرایش  جراحی های زیبایی در سـطح شـهر تهران« انجام داده اند. هدف این پژوهش، بررسـی میزان 
زنـان بـه جراحی هـای زیبایـی در سـطح شـهر تهـران. شـیوع جراحـی زیبایـی در زنـان تهرانـی و عوامـل 
کـه بـه شـیوه پیمایـش و بـا ابزار پرسـش نامه  مؤثـر در تمایـل زنـان بـه جراحی هـای یادشـده بـوده اسـت، 
که بیشـترین انگیـزه زنان برای  انجـام شـده اسـت. نتایـج به دسـت آمده از ایـن پژوهـش نشـان می دهد 
کسـب زیبایـی به منزلـه عاملـی برای ارتقای اعتماد به نفس معرفی شـده اسـت و این  ایـن جراحی هـا، 

تمایـل، از طرفـی، متأثـر از ویژگی هـای فـردی و از سـوی دیگـر، تحـت تأثیـر الزام هـای خارجی اسـت.
کـه در اینجـا به منزلـه نمونـه تحقیق هـای انجام شـده دربـاره جراحی هـای زیبایـی  پژوهش هایـی 
امـا  هسـتند،  حاضـر  پژوهـش  بـه  پژوهش هـا  نزدیک تریـن  موضوعـی،  به لحـاظ  شـده ند،  مطـرح 
کـه عـدم  تفاوت هایـی بسـیار اساسـی بـا ایـن پژوهـش دارنـد؛ ازجملـه اینکـه مقالـه حاضـر از ایـن نظـر 
حضـور »بینـی« را در توصیـف شـاعران ایـران از دیربـاز تـا امـروز، بخشـی از موضـوع خـود قـرار داده، 

اسـت.  بی سـابقه  ایـران،  در  دسـت کم 
کـردن مطالعـات »جامعه شناسـی بـدن« در آن اسـت. پژوهـش  تفـاوت دیگـر ایـن پژوهـش، وارد 
کـه در بی توجهـی بـه بینـی  حاضـر سـعی دارد بـا تکیـه بـر مطالعـات جامعه شناسـی بـدن، تناقضـی 
گذشـته تـا نیمـه دوم قـرن اخیـر در جامعـه ایـران وجـود داشـته اسـت را بـا پـی بـردن  در طـول دوره هـای 
گرایـش بـه تغییـر و اصـالح آن بـا توسـل بـه جراحـی از دهـه 1360 تـا  بـه نقـش بینـی در زیبایـی چهـره و 

کنـد.  امـروز، حـل 
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که سـبب توجه به سـبك زندگی سـالمت محور شـده اند،  از نظر سـاویج و بارلو1 )1992( از میان عواملی 
سالمت بدنی منتهی به جذابیت جنسی از اهمیت زیادی برخوردار است. جذابیت جنسی از مؤلفه هایی 
کـرده و از سـازوکارهای شـکل دهنده بـه روابـط  کـه در دوران مـدرن، اسـتانداردهای جدیـدی پیـدا  اسـت 
گذشـته وجود نداشـته اسـت، بلکه  که چنین پدیده ای در  میـان افـراد اسـت. البتـه ایـن بـه آن معنـا نیسـت 
به معنـای اهمیـت یافتـن بیشـتر آن در ایـن دوران اسـت. رفتارهای سـالم افراد می تواند ویژگی های جسـمی 
کـه بـر میـزان جذابیـت جنسـی مؤثـر اسـت. انـواع فعالیت هـای بدن سـازی، رژیم هـای  خاصـی پدیـد آورد 
غذایی و اسـتفاده از تجهیزات ورزشـی و آرایشـی مختلف به بخشـی از سبك زندگی سالمت محور افرادی 
که حساسیت های خاصی در زمینه مراقبت از بدن خود دارند )فاضلی، 1382: 150(. تبدیل شده است 

گفتمان هـای مربـوط بـه رفتار متمـدن انجام داده  کـه دربـاره  نوربـرت الیـاس2 در مطالعـه مشـهوری 
کردارهـای بیـن اشـخاص، از اواخـر قرون  اسـت، پیکربنـدی مـدرن فردیـت را در عالمت هـا و رمزهـای 
گاهی  که شـکل های تـازه ای از خودآ وسـطی تـا قـرن نوزدهـم، دنبـال می کند. او می خواهد نشـان دهد 
کنتـرل جسـمانی از طریـق منافـذ  کـه می تـوان آن را در امـوری جزئـی و پیش پاافتـاده، مثـل  پدیـد آمـده 
گرایـش فزاینـده مـردم بـه  کـرد.  بـدن، چـه در خـوردن یـا دفـع مـواد زایـد و چـه در جنسـیت، مشـاهده 
که چگونه مسـئله رفتار از  معاینـه و مراقبـت از خـود و دیگـران، یکـی از نشـانه های ایـن واقعیـت اسـت 
کـه مـردم، خودشـان و دیگـران را بـا تعمـد و سـنجیدگی  رنسـانس بـه بعـد ویژگـی دیگـری یافتـه اسـت، 
بیشـتری شـکل می دهنـد )آزاد ارمکـی و چاوشـیان، 1381: 61(. فوکـو بـه نحـوه بازنمایـی بـدن در یـك 
لحظـه خـاص فرهنگـی عالقمنـد اسـت. بااین حـال، بـا ارائه نگرش متفاوتـی در مورد فهـم رابطه ذهن 
کسـی قدرت نظم بخشـیدن بـه این بازنمایی هـا را دارد،  کـه چه  و بـدن و نیـز در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کارخانه و  کـه در نهادهایـی همچـون زنـدان، ارتش، مدرسـه و  گفتمان هـای خاصـی اشـاره می کنـد  بـه 
کرد. از نظـر فوکو این شـیوه های اعمال قدرت  کـم  بیمارسـتان ها رشـد یافـت و انضبـاط را بـر بدن هـا حا
کنتـرل در  گرفـت. شـیوه جدیـد  سـخت و خشـن بـر بـدن در قـرن بیسـتم شـکل خفیف تـری بـه خـود 
کنتـرل بـر بـدن از طریـق سـرکوب اعمـال نمی شـود، بلکـه  کـه  جامعـه مصرفـی معاصـر به گونـه ای اسـت 
گیرد: الغـر باش، خوش ظاهـر باش و برنزه بـاش )ذکایی،  کنتـرل بـر بـدن از طریـق تحریـك صـورت مـی 
1387: 124؛ بـه نقـل از فوکـو،1980: 57(. تعریـف فوکـو از بـدن همچـون بوردیـو3 در سـاده ترین شـکل 
کـه بدن هـای فیزیکی ما همیشـه و در همه جا بدن های اجتماعی هسـتند. خـود بـه ایـن امـر اشـاره دارد 

1.  Savage & Barlow
2.  Norbert Elias
3.  Bourdieu
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مفهوم سـازی بوردیو از سـرمایه فیزیکی تأثیر قابل توجهی بر رشـد جامعه شناسـی بدن داشته است. 
که  بوردیـو سـرمایه بدنـی را به مثابـه یکـی از انـواع فرعی سـرمایه فرهنگـی، نوعی منبع فرهنگـی می داند 
در بـدن سـرمایه گذاری شـده اسـت. تولیـد سـرمایه جسـمانی بـه شـکل دهی اجتماعـی بدن هـا توسـط 
کـه خـود ریشـه در عادت واره هـای افـراد  افـراد از طریـق ورزش، فراغـت و دیگـر فعالیت هـا اشـاره دارد 
کـه منطبـق بـا جایـگاه طبقاتـی افـراد اسـت و ارزش منزلتـی  دارد. ایـن شـکل دهی به گونـه ای اسـت 
که بـر پایه ارتباط  کتـاب »تمایـز« نظریـه ای را طرح ریزی می کند  ویـژه ای بـه آنهـا می بخشـد. بوردیـو در 
بیـن منزلـت، سـلیقه و بـدن اسـتوار اسـت، و بـر ایـن اسـاس، نحـوه تجلـی روابـط منزلتـی و قـدرت را در 
کالن،  کـه در سـطح  سـبك ها و سـلیقه های مختلـف و نیـز بدن هـای مختلـف نشـان می دهـد؛ روابطـی 
بیانگـر جایـگاه و اولویـت بـدن در نظـام اجتماعـی نیز هسـت )ذکایـی، 1387: 123(. بوردیو با درنظر 
گرفتـن بـدن به عنـوان یـک سـرمایه فیزیکـی، هویت هـای افـراد را بـا ارزش هـای اجتماعـی منطبـق بـا 

انـدازه، شـکل و ظاهـر بدنـی مرتبـط می سـازد )فاتحـی و اخالصـی، 1389(.
گیدنـز1 )2003( هـم معتقـد اسـت زنـان به ویـژه براسـاس ویژگی هـای جسمانیشـان مـورد قضـاوت 
اجتماعـی  انتظـارات  بـا  مسـتقیمی  رابطـه  بدنشـان  بـه  نسـبت  شرمسـاری  احسـاس  و  می گیرنـد  قـرار 
کـه وی آن را  دارد. زنـان در مقایسـه بـا مـردان بیشـتر در معـرض اختالل هـای تغذیـه ای قـرار می گیرنـد 
ناشـی از چنـد دلیـل عمـده می دانـد: نخسـت اینکـه هنجارهـای اجتماعـی مـا در مـورد زنـان به نسـبت 
کیـد دارد. دوم اینکـه، آنچـه به لحـاظ اجتماعـی تصویـر مطلـوب  بیشـتری بـر جذابیـت جسـمانی تأ
از بـدن تعریـف می شـود، در مـورد زنـان تصویـری از الغراندامـی و نـه عضالنـی اسـت. سـوم اینکـه، 
هرچنـد زنـان در عرصـه عمومـی و زندگـی اجتماعـی نسـبت بـه قبـل، فعال تـر شـده اند، امـا همچنـان به 
کـه بـر پایـه وضعیـت  همـان انـدازه براسـاس پیشـرفت ها وموفقیت هایشـان مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد 

ظاهریشـان نیـز ارزیابـی می شـوند )احمدنیـا، 1385: 25(.

2. روش تحقیق

کتابخانـه ای و اسـنادی،  در پژوهـش حاضـر بـا بهره گیـری از روش هـای اسـتقرای تـام، مبتنی بـر روش 
اطالعـات، جمـع آوری و بـه روش نمونه گیـری، از میـان دیوان هـای شـاعران غزل سـرای فارسـی، دیوان 
حافـظ به عنـوان یکـی از شـعرای مطـرح زبـان و ادبیـات فارسـی انتخـاب شـده اسـت. سـپس اعضـای 
کلی  صورت و بسـامد آنها از این دیوان اسـتخراج شـده و نتیجه به دسـت آمده از این نمونه به فضای 

1.  Giddens
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غـزل فارسـی تعمیـم داده شـده اسـت. درنهایـت ایـن نمونـه تعمیم یافتـه، بـا اسـتفاده از شـیوه تحلیـل 
گرایش مردم  گرفته و دالیـل  محتـوا و بـا بهره گیـری از مطالعـات جامعه شناسـی بـدن، مـورد بررسـی قـرار 

جامعـه امـروز ایـران بـه جراحـی بینـی به صـورت تحلیلـی و توصیفـی ارائه شـده اسـت.

3. بحث و بررسی

از  بـه بینـی داشـته اسـت. شـاعران به عنـوان بخشـی  تاریـخ نگاهـی بی اعتنـا  ایـران در طـول  جامعـه 
کنـار آنهـا حافـظ به عنـوان نماینـده ادبیـات ایـران در توصیـف انـدام و به ویـژه  عوامـل اجتماعـی و در 
چهـره شایسـته دقیق تریـن و زیباتریـن تصاویـر را آفریده انـد. حافـظ در غزلیـات خـود تقریبـًا از تمـام 

اعضـای اصلـی و فرعـی صـورت نـام می بـرد و بـرای هریـک صفـت خاصـی را پیشـنهاد می کنـد.
کـه حافـظ در دیـوان خـود به طـور مسـتقیم )جدای از  مجمـوع اعضـای چهـره و تعـداد دفعه هایـی 
کاربرد در جدول1  اسـتعاره ها( بـه توصیـف آنهـا در غزلیـات خود پرداختـه، به ترتیب تعداد دفعه هـای 

قابل مشـاهده است:
جدول 1. بسامد اعضای چهره در دیوان حافظ

اعضای چهره

بسامدنام عضوبسامدنام عضو

12مردمک )مردم(127چشم )دیده(  

گیسو، طره، جعد 7 پیشانی )جبین(245 مو )زلف، 

4گونه110لب

4دندان76 ابرو

3غبغب3گوش

گوش20دهان 2بنا

1عنبیه36خال

1زجاجیه34خط

0بینی25پلک )مژه، نوک مژه، مژگان(

کل22ذقن )زنخدان( 735جمع 

همچنان کـه مالحظـه می شـود حافـظ بـه تک تـک اعضـای سـر و صـورت و حتـی بـه ریزتریـن و 
نهفته تریـن آنهـا اشـاره می کنـد و هریـک از آنهـا را بـا صفـت یـا صفت هایـی توصیـف می کنـد.

کـه حافـظ نه تنهـا بـرای بینـی هیـچ صفتـی پیشـنهاد  امـا نکتـه شـگفت و قابل توجـه ایـن اسـت 
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که دارد و یک سـوم صـورت را به خود اختصاص  نمی کنـد، بلکـه اصـاًل از بینـی بـا برجسـتگی خاصی 
گویـا در چهـره معشـوق چنیـن عضـوی وجـود نـدارد؛ امـا آنچه مسـلم اسـت  داده هیـچ یـادی نمی کنـد. 
یـا حافـظ بینـی  یـا حافـظ بینـی معشـوق را نمی دیـد؛ 2.  امـا: 1.  اینکـه چهـره معشـوق بینـی داشـته 

کـرده اسـت.  معشـوق را می دیـد، امـا خـود به عمـد آن را فرامـوش 
کـرد. مسـئله  اشـاره  برقـع  از  اسـتفاده  و  بـه موضـوع حجـاب  احتمـال نخسـت می تـوان  مـورد  در 
گذشـته  کنـار دسـتورات دینـی یـک امر اجتماعی اسـت. در سـرزمین ایران از  حجـاب و رعایـت آن در 
کوتاه مـدت، همـواره حجاب جزء جدایی ناپذیر پوشـش زنان به شـمار  تـا امـروز جـدای از چنـد مقطـع 
می رفتـه اسـت و زنـان ایرانـی بـدون توجـه بـه تغییـر شـکل حجـاب در دوره هـای مختلـف، همـواره از 
پوششـی مناسـب برخـوردار بوده انـد )ضرغامـی، 1387: 115(. ویـل دورانـت نیـز معتقـد اسـت: »نقـش 
را منشـأ اصلـی  ایـران  کـه می تـوان  باسـتان چنـان برجسـته  اسـت  ایـران  زنـان در  پوشـش و حجـاب 

کنـدن حجـاب در جهـان دانسـت« )دورانـت، 1337: ج 2، 78(. پرا
پوشـش یـا حجـاب به خصـوص در دوران ایـران بعـد از اسـالم شـامل پوشـش تمـام اعضـای بـدن 
به ویـژه پوشـاندن سـر و صـورت می شـد. مقنعـه و چـادر نیـز از عناصر اصلی و مهم پوشـش زن در خارج 
گرچـه طبـق شـریعت اسـالم پوشـیدن صـورت و  از خانـه به شـمار می رفـت )غیبـی، 1387: 338(. ا
دسـت ها بـرای زنـان واجـب نشـده اسـت، امـا بسـیاری از علمـای اسـالمی به مسـتحب بودن آن اشـاره 
کـه از جمله آنهـا می توان بـه حدیث »...  کرده انـد  کرده انـد و حتـی روایت هایـی نیـز در ایـن مـورد نقـل 
کـرد. کـرم؟ع؟  اشـاره  فتجلبـت بجلبابهـا و تبرقعـت ببرقعهـا« )شـیخ صـدوق، 1385: 163( از پیامبـر ا

کـه زن با آن صورت خود را می پوشـاند )معین، ذیل واژه برقع(،  »ُبرُقـع« و »ُبرَقـع«، یعنـی آن چیـزی 
به روبند و نقاب نیز معنا شـده اسـت. زنان با اسـتفاده از برقع یا روبند تمام یا بخشـی از صورت خود 

را تا زیر چشـم ها می پوشـاندند )شـکل 1(.

شكل 1. برقع و شیوه استفاده از آن
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کـه حافـظ در توصیـف اعضـای چهـره  کـه از مجمـوع 725 مـوردی  شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـرده، بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه چشـم ها بـوده اسـت )بـا 127 مـورد(.  معشـوق اشـاره 

کـه  کـه به جـز چشـم ها و ابـروان، سـایر اعضـای صـورت به ویـژه بینـی  ایـن پوشـش سـبب می شـد 
نزدیـک بـه یک سـوم صـورت را تشـکیل می دهـد، از دیـد نامحـرم پنهـان بمانـد. پنهان مانـدن بینی در 
زیـر نقـاب، در طـول تاریـخ در جامعـه ایرانـی سـبب تأثیـر نداشـتن آن در زیبایـی یـا زشـتی چهـره زنـان 
و درنتیجـه بی توجهـی و حتـی فراموشـی جامعـه و نماینـدگان آن، یعنـی نویسـندگان و شـاعران و حتـی 

خـود زنـان بـه وجـود چنیـن عضـوی در صـورت شـده بـود. 
که  گـر چنین باشـد آنگاه لب هـا و ذقن و خـال نیز  گرچـه منطقـی به نظـر می رسـد، امـا ا ایـن توجیـه ا
گونه تصور می شـد، اصواًل باید جایی در شـعر حافظ نمی داشـت؛ درحالی که  گوشـه لب یا  اغلب در 
کـرده اسـت و ایـن به  حافـظ بیـش از 110 بـار بـه لـب و بیـش از 36 بـار بـه خـال و 22 بـار بـه ذقـن اشـاره 
کـه پنهـان بـودن ایـن اعضـا از دیـد جامعـه یا شـاعر مانع تخیل او نمی شـود. پـس نادیده  آن معنـا اسـت 

گرفتـن بینـی از سـوی حافظ باید دلیل دیگری داشـته باشـد.
امـا احتمـال دوم در اشـاره نکـردن حافـظ بـه بینـی، فراموشـی عمـدی و پرهیـز از بـه کار بـردن ایـن 
گرفـت شـاید ایـن  کـه بـرای ایـن احتمـال می تـوان درنظـر  واژه در غزل هایـش اسـت. یکـی از عللـی را 
کـه محـل موهـای زایـد و... اسـت، هیـچ رغبتـی در شـاعر  کـه بینـی به دلیـل داشـتن حفره هایـی  باشـد 
آنچـه در  اواًل   زیـرا  تأمـل اسـت،  قابـل  اندکـی  ایـن نکتـه  امـا  باقـی نمی گذاشـت،  بـرای توصیـف آن 
گـر زیبا و  گریبانگیـر افـراد مسـن اسـت نـه یـک معشـوق. بینـی ا گذشـت، بیشـتر  مـورد حفره هـای بینـی 
متناسـب باشـد، حفره هـای آن بـه هیـچ عنـوان نمی توانسـته مانع توصیف آن شـود. چنان کـه نظامی در 

توصیـف بینـی شـیرین به خوبـی توانسـته از عهـده آن برآیـد:
ســیم از  اســت  تیغــی  بینیــش  گویــی  نیــمتــو  دو  بــه  را  ســیبی  تیــغ  آن  کــرد  کــه 

گنجوی، 1378: 50( )نظامی 

کـه در جامعـه ایـران بینـی عضـوی بـرای تقبیـح و ابـزاری  امـا علـت دیگـر ایـن احتمـال ایـن اسـت 
بـرای هجـو افـراد شـمرده می شـد؛ به عنـوان نمونـه یکـی از ابزارهـای نقاشـان و تصویرگـران بـرای زشـت 
و  بـزرگ  بینـی  کشـیدن  شـرور،  و  پسـت فطرت  انسـان های  و  دیوهـا  و  جادوگـران  چهـره  دادن  نشـان 

ناهمـوار در صـورت ایـن موجـودات اسـت )شـکل 2(.
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كریه و زشت شكل 2. بینی بزرگ نماد چهره 

کـه نماینـدگان جامعـه به شـمار می آینـد، معمـواًل از ایـن عضـو بـه نیکـی یـاد نکرده انـد.  شـعرا نیـز 
هماننـد شـعر زیـر از عمـاره مـروزی:

ــو نســازد زنــت ای غــر ــا ت گــر ب فژغنــدمعــذور اســت  بینــی  زان  و  تــو  دهــان  گنــد  زان 

)به نقل از: اسدی طوسی، 1360: 73(

همچنین در اشعار زیر:
زال آن  بینـــی  بــزرگ  همــانــــا  چــادر از آن عیــب پــوش بینــی زال اســتهســــت 

)خاقانی، 1338: 542(
زرد روی  و  کــژ  بینــی  و  زشــت  دردتنــش  ز  پــر  دل  و  کوتــاه  و  بداندیــش 

)فردوسی، 1373: ج9، 191(

ایـن نـوع نـگاه بـه بینـی می تواند نشـان دهنده نقش بسـیار زیـاد بینی )در صورت عدم تناسـب( در 
زشـتی چهـره افـراد و نـوع رفتارشـان باشـد. فرانسـیس بـو با تقسـیم چهره به سـه قسـمت اصلـی به ترتیب 
اشـکوب باالیـی، اشـکوب میانـی و اشـکوب پایینـی، بینـی را جـزو اشـکوب میانـی دانسـته و معتقـد 
کـرده  کـه حالـت عاطفـی بـرای رفتـار تعییـن  کـه »فـرم اشـکوب میانـی )بینـی( مـا را از مسـیری  اسـت 

گاه می کنـد )بـو، 1370: 114(. اسـت و میـزان اهمیـت دخالـت آن در جهـت یافتـن رفتـار آ
عدم تناسـب بینی با سـایر قسـمت های صورت در چهره بسـیاری از ایرانیان شـاید یکی از دالیل 
گرچـه از نـوع »قفقـازی1« محسـوب  بی توجهـی یـا حتـی انزجـار از ایـن عضـو بـوده اسـت. نـژاد ایرانـی ا
می شـود، ولـی شـیوع بینـی بـزرگ بـا قـوز غضروفـی و اسـتخوانی در آن زیـاد اسـت. در بررسـی صـورت و 
کـره زمیـن از شـرق ژاپـن تـا غرب  کـه در نقـاط مختلـف  بینـی در نژادهـای مختلـف جهـان درمی یابیـم 

1. Caucasian
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قـاره آمریـکا، اسـکلت اسـتخوانی و غضروفـی بینـی در منطقـه خاورمیانـه بزرگ تریـن حجـم را بـه خود 
گرفتـه تغییـرات وسـیعی در  کـه در مرکـز صـورت قـرار  اختصـاص داده اسـت. ایـن وضعیـت اسـکلت 
کل صـورت، چشـم ها و لـب ایجـاد می کنـد و فـرد را مسـن تر جلـوه داده و در خانم هـا حالـت مردانـه بـه 

چهـره می دهـد )حافظـی و همـکاران، 1388: 90(.
در طـول تاریـخ ادبیـات فارسـی از میـان شـاعران مشـهور، تنهـا سـه شـاعر و هرکـدام تنهـا یک بـار در 

کرده انـد: توصیـف زیبایـی معشـوق، بـه بینـی او اشـاره 
ابوشعیب هروی در توصیف معشوق این گونه به بینی اشاره می کند:

ابریشــمین تــارک  او  عقــدبینــی  ابریشــم  ز  تــاری  بــر  بســته 
بهشــت ســو  هــر  از  و  گنــج  فروســو  خــداز  دو  هــر  میــان  ســیمین  ســوزنی 

)عوفی، 1389، ج 1: 5(

و نظامی در توصیف شیرین می گوید:
گویــی بینیــش تیغــی اســت از ســیم کــرد آن تیــغ ســیبی را بــه دو نیــمتــو  کــه 

گنجوی، 1378: 50( )نظامی 

و باالخره جامی در توصیف زلیخا می گوید:
میــم حلقــه  تــا  او  نــون  حــد  ســیمز  از  بینــی  کشــیده  واری  الــف 

)هفت اورنگ، بی تا: 601(

در مـورد نـژاد و شـخصیت معشـوق ابوشـعیب هـروی هیـچ اطالعـی در دسـت نیسـت، جـز اینکـه 
کسـی  کـرد. امـا مسـلمًا  از نشـانه های بیت هـای پیشـین معشـوق و ممـدوح او را می تـوان »مـرد« تلقـی 
کـه نظامـی از بینـی او بـه زیبایـی یـاد می کنـد، دختـری از نـژاد ارمنـی اسـت و ارمنیـان خـود را هایـك و 
کشورشـان را هایسـتان، یعنـی، جایـگاه هایك هـا می نامنـد. بنابـر آنچـه خورناتسـی، مـورخ سـده پنجـم 
کتـاب خـود آورده اسـت، ارمنیـان از اخـالف قهرمانـی اسـطوره ای به نام هایـك از احفاد  میـالدی، در 
کـه بینـی نـژاد ارمنـی بـا نـژاد ایرانـی تفـاوت  نـوِح پیامبـر هسـتند )خورنـی، 1380: 53( و مسـلم اسـت 
داشـته اسـت. تکلیـف زلیخـا هـم مشـخص اسـت. او همسـر عزیـز مصـر بـود و طبیعتـًا مصـری بـود نـه 
کـه سـیب صـورت  ایرانـی. آنچـه حافـظ از بینـی در چهـره معشـوق ایرانـی می دیـد نـه آن تیغـی بـود 
کـه بـر چهـره مصـری نقـش بسـته اسـت، بلکـه عضـوی  کـرده و نـه آن »الـف« سـیمین  ارمنـی را نصـف 
کـه نـه امـکان آراسـتن آن بـود و نـه امـکان پیراسـتنش. نبـود آن بهتـر از بودنـش بـود و  بـود نامتناسـب 
کینـه خـود را بـا تحریـم و یـاد نکـردن از آن به وضـوح  شـاعر نه تنهـا دل  خوشـی از آن نداشـت، بلکـه 
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گـر هم نمی توانسـت بینـی را از زیـر مقنعه ببینـد، مطمئنًا  نشـان می دهـد؛ وگرنـه شـاعری چـون حافـظ، ا
کـه او هرگز در  می توانسـت در ذهـن خـود تصویـری خیالـی چـون لـب و خـال از آن بسـازد، اما می بینیم 

غزل هـای خـود نامـی از بینـی بـر زبـان نمـی آورد.
کـه هرگـز نمـرده بـود. قرن هـا  کسـتری بـود بـر روی آتشـی  سـکوت حافـظ و هم کیشـان او تنهـا خا
کم کم پـای ایرانیان  به دنبـال هـم بـدون هیچ گونـه تغییری سـپری شـدند تـا اینکه از اواخر قـرن هجدهم 
کردند، با دیدن زنان بی حجاب در خیابان ها  که از اروپا دیدن  به اروپا باز شد. نخستین ایرانی هایی 
گرفتنـد و به دلیل این تفاوت  و مشـارکت عمومـی آنهـا در جامعـه، تحـت تأثیر ایـن اختالف فرهنگی قرار 
فاحـش زنـان اروپایـی بـا زنـان ایرانـی، زن فرنگـی در نظـر آنهـا بـه سـمبل غـرب تبدیـل شـد. جذابیـت 
گفتمان هـای جدیـد سیاسـی و هویتـی  زنـان اروپایـی در منازعـات سیاسـی نمایـان شـد و صورت بنـدی 
را تحـت تأثیـر قـرار داد. نخسـتین مسـافران ایرانـی، اروپـا را بـه »بهشـت روی زمیـن«، »زادبـوم حسـن« و 
کرده انـد )ایلچـی، 1364: 166(. جذابیـت اروپـا تبدیـل بـه جذابیـت زنـان  »ملـک حسـن خیز« تشـبیه 

»حـوری وش«، »حوری پیکـر« و »فرشـته خوی« اروپایـی شـد )رضاقلـی میـرزا، 1361: 418(.
بـرای مثـال میـرزا ابوطالـب، ضمـن مقایسـه لیـدی پام بـا بانوان اسـطوره ای ایران این گونـه می گوید: 
گـر تـا به حـال زنـی همچـون لیـدی پـام در اروپـا و آسـیا دیـده باشـم. چنیـن مه بانوانـی  »ناخلـف باشـم ا
تنهـا در افسـانه های باسـتان نـام بـرده شـده اند و مـن هیـچ گاه در زندگـی واقعـی چـون آنـان ندیـده ام« 

)اصفهانـی، 1372: 169(.
توصیـف زیبایـی زنـان اروپایـی آن هـم از سـوی رجـال سیاسـی، و رواج ایـن اندیشـه در جامعـه، 
کـه بـدن و چهـره زن اروپایـی به مراتـب برتـر از او  کـرد  آرام آرام ایـن بـاور را در ذهـن زنـان ایرانـی ایجـاد 
که فیلم هـا و تصویرهایی از زنـان اروپایی در ایران منتشـر  اسـت و ایـن بـاور زمانـی بـه یقیـن تبدیـل شـد 
شـد. زن ایرانـی غافـل از ترفندهـای فیلم سـازان و عکاسـان و هنرپیشـگان، فریـب جذابیـت ظاهـری 
ایـن هنرپیشـگان و سـتارگان به اصطـالح امـروز هالیـوودی را خـورده و سـعی در تشـابه خـود بـه چنـان 
کنـد،  گرچـه از بسـیاری جنبه هـا توانسـت خـود را شـبیه سـتارگان سـینمای غـرب  سـتارگانی نمـود. او ا
امـا همچنـان تفـاوت عمـده ای در چهـره خـود بـا یـک زن غربـی مشـاهده می کـرد و آن تفـاوت بینـی 

کـه هیـچ شـباهتی بـه بینـی غربی هـا نداشـت. برجسـته ای بـود 
کـرد. زنان، همدوش مردان شـعارهای ضدغربی  بـا وقـوع انقـالب اسـالمی ایـن نیاز دوباره فروکش 
سـر دادنـد. ظاهرپرسـتی جـای خـود را بـه معنویـت سـپرد. به دنبـال ایـن واقعـه عظیـم، آغـاز جنـگ 
تحمیلـی و اندیشـیدن بـه حفـظ جـان و نامـوس و دیـن نیـز دیگـر جایـی بـرای اندیشـیدن بـه چهـره و 
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کمتریـن میـزان تغییـر در بـدن به ویـژه در مـورد زنـان بیشـتر بـه همیـن دوره مربـوط  فـرم بینـی نگذاشـت. 
گرفتـن مرزهـای ملـی و هویـت  اسـت، »زیـرا به هنـگام بـروز بحران هـای اجتماعـی و مـورد تهدیـد قـرار 
را  کـه مصـداق آن  افـراد جامعـه بیشـتر می شـود...  بـدن« در  بـه نگهداشـت »خلـوص  ملـی، تمایـل 
کم  که بـه علت فضای اجتماعـی و روانی حا کرد  می تـوان در دوره جنـگ عـراق علیـه ایـران مشـاهده 
کمتـر مدیریـت می شـد«  بـر جامعـه، بـدن مـردان و متعاقبـًا بـدن زنـان، بـه اقتضـای اشـتغال بـه خطـر، 

)فاتحـی و خالصـی، 1389: 60(.
آغـاز  و  نسـبی،  آرامـش  بازگشـت  و  تحمیلـی،  جنـگ  پایـان  و  انقـالب  نخسـت  دهـه  از  پـس 
کم کـم نوعـی  کشـور در دهـه دوم انقـالب، رواج انـواع رسـانه ها و وسـایل ارتبـاط جمعـی،  بازسـازی 
کـرد و بـا بـاز شـدن پـای سـتارگان هالیـوود  حـس تجمل گرایـی را در بیـن طبقـه متوسـط جامعـه بیـدار 
کـه  کاری را  در خانه هـا بـار دیگـر آتـش نیـاز بـه تغییـر و شـبیه شـدن بـه غربی هـا شـعله ور شـد. این بـار 

گرفتنـد.  برعهـده  پزشـکان  بودنـد،  آن عاجـز  انجـام  از  قرن هـا  پیرایشـگران،  و  آرایشـگران 
کـه در ترمیـم و اصـالح نقص عضوهـای ایجادشـده در اثـر  پزشـکان بـا پیشـرفت های قابل توجهـی 
گاهـی  آ بـا  بودنـد،  آورده  به دسـت  مـادرزادی  یـا نقص عضوهـای  و  بیماری هـا  حـوادث، جنگ هـا، 
کـه در آرایـش و پیرایـش افـراد  از تمایـل جامعـه بـه تغییـر و اصـالح بینـی، همچـون سـایر بخش هایـی 
)بـدون توجـه بـه نیـاز واقعـی فـرد( فعالیـت می کننـد، اقـدام بـه ایجـاد بـازار جراحـی بـرای داوطلبـان 
کردنـد. جراحـی بینـی در جامعـه مـد شـد. نه تنهـا دختـران و زنـان، بلکـه  بـه تغییـر و اصـالح بینـی 
گاهـی از پدیـد آمـدن چنیـن امکاناتـی، فرصـت را غنیمـت دانسـته و متناسـب با  مـردان نیـز به محـض آ
کـه بیشـتر برگرفتـه از فـرم بینـی ارائه شـده در رسـانه های غربـی بـود، اقـدام بـه تغییـر و  خواسـت جامعـه 

کـرده بودنـد. کـه ادبیـات و جامعـه ایـران قرن هـا در مـورد آن سـکوت  کردنـد  اصـالح عضـوی 
افـراد  دیربـاز وجـود داشـت.  از  تقاضـای جامعـه  بـا  متناسـب  بـدن  در  اصـالح  یـا  تغییـر  بـه  نیـاز 
که جامعه در اختیار آنها قرار می داد، برای ایجاد تغییر در بدن  خود انتخاب  گونی را  گونا شـیوه های 
گذشـته بـا انـواع ورزش هـا و وسـایل ورزشـی، انـواع آرایش هـا و پیرایش ها و  می کردنـد. ایـن تغییـرات در 
لوازم آرایشـی و پیرایشـی، رژیم های غذایی و... به دسـت خود متقاضیان یا آرایشـگران و پیرایشـگران 
کـه  صـورت می گرفـت. امـروز نیـز همـان میـل بـه تغییـر در سـر و صـورت یـا بـدن بـا شـکل جدیدتـری 
کـه امـروزه جامعـه  کـه امکاناتـی را  کـرده اسـت، همچنـان وجـود دارد بـا ایـن تفـاوت  جامعـه پیشـنهاد 
گذشـته اسـت.  بـرای ایجـاد ایـن تغییـرات در اختیـار افراد قرار می دهد، بسـیار متفاوت و پیشـرفته تر از 
تغییردهنـدگان نیـز به جـای اینکـه نامشـان آرایشـگر و پیرایشـگر باشـد، متخصـص و جراح رینوپالسـت 
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و  چهـره  و  بـدن  تغییـر  بـه   ایرانیـان  آوردن  روی  کـه  می شـود  معلـوم  به این ترتیـب  می شـوند.  نامیـده 
کـه  جراحـی بینـی نـه یـک مشـکل روانـی، بلکـه یـک پدیـده اجتماعـی اسـت. یـک نیـاز اجتماعـی، 
گذاشـته شـده و حتی شـاعران و شـاعری چون  به دلیل ناتوانی در برآوردن آن، قرن ها روی آن سـرپوش 
که مشـخص ترین اندام صورت  کـرده و وجـود چنین عضوی را  حافـظ نیـز در مـورد آن سـکوت اختیـار 
اسـت نادیـده انگاشـته اند. امـا امـروزه ایـن نیـاز به دسـت پزشـکان متخصـص و هنرمند امـکان برآورده 

شـدن یافته اسـت.

نتیجه گیری

کـه پژوهش درباره توجه یـا بی توجهی جامعه ادبی ایـران به بینی و  نتیجـه ایـن بررسـی  نشـان می دهـد 
گرایـش ایرانیـان بـه جراحـی بینـی در عصـر حاضـر می توانـد بـا مطالعات جامعه شناسـی بـدن به عنوان 
یـک پژوهـش میان رشـته ای ممکـن شـود، زیـرا توجـه بـه بینـی به عنـوان عضـوی از بـدن در طـول زمـان 
کـه همچـون  و تغییـر و تحـوالت اجتماعـی، دسـتخوش تغییـر شـده اسـت. بینـی در ادبیـات ایـران، 
آیینـه ای از جامعـه ایـران اسـت، همـواره به عنـوان ابـزاری بـرای هجـو و تحقیـر افـراد مـورد اسـتفاده قـرار 
که  گرفتـه اسـت؛ زیـرا بینـی نامـوزون، مؤثرتریـن عضـو در ایجـاد زشـتی در چهـره بوده اسـت. ایـن عضو 
کـه قابلیت  عمومـًا در چهـره ایرانیـان به صورتـی نامـوزون جلوه گـر بـود، برخـالف سـایر اعضـای صورت 
حرکـت و آرایـش و پیرایـش را دارنـد، فاقـد هرگونـه امـکان بـرای اصـالح یـا تغییـر و عـاری از هرگونـه 
حرکـت و حالـت بـود. همیـن موضـوع مهم تریـن عامـل سـکوت عمـدی جامعـه به طـور عـام و جامعـه 
ادبـی به طـور خـاص در مـورد بینـی بـوده اسـت و شـاهد ایـن مدعـا بسـامد اعضـای چهـره در دیـوان 
حافـظ اسـت. حافـظ از مجمـوع 735 بـار توصیـف اعضـای صـورت، حتـی یـک بـار هـم بـه بینـی 
اشـاره نکرده اسـت. نیاز به تغییر در شـکل بینی و اصالح آن، مانند سـایر نیازهای آرایشـی و پیرایشـی 
از ابتـدا در جامعـه ایـران وجـود داشـت؛ امـا جامعـه به دلیـل ناتوانـی در تغییـر و اصـالح آن، مصلحـت 
کـه  کنـون  گذاشـتن بـر ایـن نیـاز دانسـته و به عمـد، خـود را بـه فراموشـی زده اسـت. هم ا را در سـرپوش 
امـکان تغییـر و اصـالح بینـی توسـط علـم پزشـکی ایجـاد شـده اسـت، جامعـه نیـز فرم هـای خاصـی از 
کـه تمایـل بـه تغییـر یـا اصـالح بینـی  کـه افـرادی  بینـی را پیشـنهاد می کنـد و بسـیار طبیعـی می نمایـد 
گروهی از جامعه شناسـان  خـود را دارنـد، متقاضـی جراحـی بینـی باشـند. ایـن موضـوع بـا اینکه از نظـر 
آمـار  بـزرگ محسـوب می شـود، خـود محصـول ترجیـح جامعـه اسـت و  و روانشناسـان یـک معضـل 
منصـرف  بـرای  پژوهشـگران  تـالش  کـه  اسـت  حقیقـت  ایـن  بیانگـر  جراحـی  نـوع  ایـن  روبه افزیـش 
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کـه جامعـه  کـردن افـراد از ایـن عمـل به صـورت سـلبی نتیجـه ای دربـر نداشـته اسـت. شـاید بهتـر باشـد 
کـردن آن بـرای همـه متقاضیـان، از ارزش جراحـی  بـا پاییـن آوردن هزینـه ایـن عمـل و قابل دسـترس 
کـرده، بکاهد و  کسـب  کنـون به عنـوان یـک مؤلفـه فضیلـت، جایـگاه واالیـی در جامعـه  کـه هم ا بینـی 

به این ترتیـب رغبـت افـراد را بـه این گونـه جراحی هـا از بیـن ببـرد.
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